
    
У К Р А Ї Н А 

Маловисківська міська рада 

26200,  м. Мала  Виска, вул. Спортивна, 6.  Тел./факс (05258) 5-14-54 

 

ПРОТОКОЛ  

ПЛЕНАРНОГО ЗАСІДАННЯ 

14 СЕСІЇ МІСЬКОЇ РАДИ 8  СКЛИКАННЯ 

 

Дата проведення : 25 листопада 2021 року 

Початок засідання: 10.00.   

Місце проведення: сесійна зала міської ради,  вул. Спортивна, 6, м.Мала Виска  

Головуючий – міський голова Гульдас Юрій Леонідович 

 

Гульдас Ю.Л.: Доброго дня, шановні депутати та усі присутні. У залі з 26 депутатів 

міської ради присутні 20 депутатів. Які будуть пропозиції  щодо початку  роботи сесії ?  

Гульдас Ю.Л.:Надійшла пропозиція розпочати роботу пленарного засідання 

чотирнадцятої сесії міської ради. Прошу проголосувати (поіменне голосування): 

 

                                                                                                                    ЗА-20 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                               УТРИМАЛИСЬ-0 

Гульдас Ю.Л.:Чотирнадцяту сесію Маловисківської міської ради восьмого 

скликання оголошую ВІДКРИТОЮ.  

(Звучить гімн України) 

 

Гульдас Ю.Л.: На пленарне засідання чотирнадцятої сесії міської ради запрошені 

розробники проектів рішень з числа працівників виконавчого комітету міської ради, 

структурних підрозділів та підпорядкованих комунальних підприємств, та 

територіальних відомств. 

Отже, на порядок денний чотирнадцятої сесії Маловисківської міської вносяться такі 

питання:  

1. Про внесення змін до рішення від 22 грудня  2020 року № 54  «Про бюджет 

Маловисківської міської територіальної громади на 2021 рік» 

2. Про затвердження  фінансового плану КНП «Маловисківська лікарня»  

Маловисківської міської ради  Новоукраїнського району  

Кіровоградської області на 2022 рік   

3. Про затвердження  структури і штатної чисельності на 2022 рік КНП 

«Маловисківська лікарня» Маловисківської міської ради Новоукраїнського району 

Кіровоградської області 

4. Про внесення змін до переліку платних послуг, що надаються населенню  КНП 

«Маловисківська лікарня» Маловисківської міської ради Новоукраїнського району 

Кіровоградської області 

5. Про приведення рангів посадових осіб місцевого самоврядування у відповідність 

до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» 

6. Про перейменування вулиць Щорса та Горького в с.Лозуватка та вулиці Кутузова в 

с.Димине Маловисківської міської ради Новоукраїнського району Кіровоградської 

області 

7. Про затвердження Положення про порядок присвоєння поштових адрес об'єктам 

нерухомого майна  на території  Маловисківської міській територіальної громади 

8. Про затвердження акта приймання- передачі частини об’єкту нерухомості  за 

адресою вулиця Центральна, 78 в м. Мала Виска 



9. Про затвердження Плану заходів Маловисківської   міської ради щодо запобігання 

корупції на 2022 рік 

10.  Про затвердження  Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів у 

сфері господарської діяльності Маловисківської міської ради Маловисківської 

міської територіальної громади на 2022 рік» 

11. Про затвердження тарифів на послуги КП «МІСЬКИЙ РИНОК» 

12. Про продовження терміну дії договору  безоплатного користування (позички) 

комунального майна Маловисківської міської  територіальної громади 

13. Про продовження терміну дії договорів оренди приміщень ФАПів 

14. Про внесення змін до Програми фінансування компенсації фізичним особам, які 

надають соціальні послуги та проживають на території Маловисківської міської 

територіальної громади на 2021-2023 роки» 

15. Про внесення змін до Програми розвитку КП Маловисківський центр надання 

соціальних послуг на 2021-2023 роки 

16. «Про внесення змін до ПРОГРАМИ розвитку комунальної установи 

«МАЛОВИСКІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ТРУДОВИЙ АРХІВ»  на 2021 – 2025  роки» 

17. Про внесення змін до Програми розвитку комунального підприємства Мала Виска 

ВОДОКАНАЛ на 2021-2023 роки 

18. Про надання дозволу на списання основних засобів, які перебувають на балансі КП  

«Мала Виска Водоканал» 

19. Про затвердження Програми розвитку земельних відносин на території 

Маловисківської міської територіальної громади  на 2022 – 2026 роки 

20. Про затвердження Програми виконання доручень виборців депутатами 

Маловисківської міської ради на 2022-2025 роки 

21. Про затвердження складу та організацію  роботи конкурсної комісії для проведення 

конкурсу на заміщення  вакантної посади директора Комунального закладу 

«Маловисківський ліцей імені Г.М.  Перебийноса» Маловисківської міської ради 

Кіровоградської області 

22. Про затвердження складу та організацію  роботи конкурсної комісії для проведення 

конкурсу на заміщення  вакантної посади директора Комунального закладу 

«Мануйлівська гімназія-заклад дошкільної освіти» Маловисківської міської ради 

Кіровоградської області 

23. Земельні питання 

У кого є ще пропозиції щодо порядку денного?  Прошу проголосувати за такий Порядок 

денний пленарного засідання 14 -ї сесії міської  ради (поіменне голосування).  

ЗА-21 

                                                                                                      ПРОТИ-0 

                                                                                                     УТРИМАЛИСЬ-0   

 

Гульдас Ю.Л.: ПОРЯДОК ДЕННИЙ приймається. Нам необхідно затвердити  

РЕГЛАМЕНТ І ПОРЯДОК РОБОТИ пленарного засідання  14-ї сесії. 

На ваш розгляд пропонується наступний регламент і порядок роботи пленарного 

засідання : 

-для повідомлень та оголошень депутатів міської ради – до 20 хвилин 

-для інформації з питання  порядку денного  – до 10 хв.;  

-для виступів та звернень до 10 хвилин, довідок та оголошень – до 3 хвилин в кінці роботи 

сесії.  

Роботу пленарного засідання 14-ї сесії Маловисківської міської ради закінчити сьогодні, 

без перерви.  Інші пропозиції є? Немає. 

Прошу проголосувати за запропонований регламент і порядок роботи пленарного 

засідання сесії.  (поіменне голосування)  

ЗА-21 

                                                                                             ПРОТИ-0 

                                                                              УТРИМАЛИСЬ-0 

 



Гульдас Ю.Л.:Приймається. Відповідно до Регламенту  Маловисківської міської ради  

восьмого скликання – 20 хвилин для оголошень. Хто бажає оголосити ? 

Підгорний О.М.: Прошу міського голову розглянути можливість щодо переведення 

служби  у справах дітей міської ради з приміщення бібліотеки в інше приміщення з метою 

забезпечення належного обслуговування відвідувачів відділу соціального захисту 

населення, праці та охорони здоров’я міської ради та запобігання скупчення громадян біля 

приміщення.  

Щербак В.В: Викликає занепокоєння забезпечення шкіл вугіллям. Чому не було 

закуплено вугілля в період коли ціна була значно нижча? Є необхідність розробки плану 

щодо можливості переведення загальноосвітніх закладів на альтернативні види палива. 

Бровченко О.Д.: Чому було розірвано договір на постачання вугілля в загальноосвітні 

заклади?   

Онипсенко В.М.: Договір розірваний у зв’язку з тим, що у постачальника відсутнє 

вугілля. 

Зелюнко О.Ф.: Чому не закуплено вугілля раніше, а тепер ми маємо плати значно вищу 

ціну? 

Гульдас Ю.Л.: Шановні колеги!  Переходимо до розгляду питань порядку денного: 

Про внесення змін до рішення від 22 грудня 2020 року № 54 «Про бюджет 

Маловисківської міської територіальної громади на 2021 рік» 

Доповідає начальник фінансового управління міської ради Похила Лариса Василівна   

(доповідає Похила Л.В.) 

Гульдас Ю.Л.:Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-21 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження фінансового плану КНП «Маловисківська лікарня» 

Маловисківської міської ради Новоукраїнського району Кіровоградської області на 

2022 рік 

Доповідає заступник головного лікаря КНП «Маловисківська лікарня» Бушко Оксана 

Вацлавівна  

(доповідає Бушко О.В.) 

Гульдас Ю.Л.:Прошу   проголосувати:                                                                       

                                                                                                                       ЗА-21 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

Про затвердження  структури і штатної чисельності на 2022 рік КНП 

«Маловисківська лікарня» Маловисківської міської ради Новоукраїнського району 

Кіровоградської області 

Доповідає заступник головного лікаря КНП «Маловисківська лікарня» Бушко Оксана 

Вацлавівна  

(доповідає Бушко О.В.) 

Гульдас Ю.Л.:Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-15 

                                                                                                               ПРОТИ-3 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-3 

Рішення приймається 

   

Про внесення змін до переліку платних послуг, що надаються населенню  КНП 

«Маловисківська лікарня» Маловисківської міської ради Новоукраїнського району 

Кіровоградської області        

Доповідає заступник головного лікаря КНП «Маловисківська лікарня» Бушко Оксана 

Вацлавівна  



(доповідає Бушко О.В.) 

Гульдас Ю.Л.:Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-20 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-1 

Рішення приймається 

 

Про приведення рангів посадових осіб місцевого самоврядування у відповідність до 

Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» 

Доповідає начальник загального відділу Маловисківської міської ради» Берегуленко 

Тамара Михайлівна 

(доповідає Берегуленко Т.М.) 

(Сесійну залу покинула депутат Коваленко І.Б.) 

Гульдас Ю.Л.:Прошу   проголосувати:                                                                       

                                                                                                                       ЗА-20 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. Оголошується перерва. 

 

(Після перерви). 

Гульдас Ю.Л.:Продовжуємо пленарне засідання 14 –ї сесії міської ради. 

Про перейменування вулиць Щорса та Горького в с.Лозуватка та вулиці Кутузова в 

с.Димине Маловисківської міської ради Новоукраїнського району Кіровоградської 

області  

Доповідає начальник відділу організаційно-масової роботи та комунікації з громадськістю 

міської ради Васильєв Сергій Анатолійович 

(доповідає Васильєв С.А.) 

(До сесійної зали повернулась депутат Коваленко І.Б.) 

Гульдас Ю.Л.:Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-21 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження Положення про порядок присвоєння поштових адрес об'єктам 

нерухомого майна  на території Маловисківської міській територіальної громади  

Доповідає спеціаліст ІІ категорії відділу містобудування, архітектури, будівництва та 

житлово – комунального господарства міської ради Вовк Ольга Олександрівна 

(доповідає Вовк О.О.) 

Гульдас Ю.Л.:Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-21 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження акта приймання - передачі частини об’єкту нерухомості  за 

адресою вулиця Центральна, 78 в м. Мала Виска 

Доповідає спеціаліст ІІ категорії відділу містобудування, архітектури, будівництва та 

житлово – комунального господарства міської ради Вовк Ольга Олександрівна 

(доповідає Вовк О.О.) 

Гульдас Ю.Л.:Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-21 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 



 

Про затвердження Плану заходів Маловисківської   міської ради щодо запобігання 

корупції на 2022 рік  

Доповідає начальник юридичного відділу Захватихата Тетяна Валеріївна 

(доповідає Захватихата Т.В.) 

Гульдас Ю.Л.:Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-21 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження  Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів у 

сфері господарської діяльності Маловисківської міської ради Маловисківської 

міської територіальної громади на 2022 рік» 

Доповідає начальник юридичного відділу Захватихата Тетяна Валеріївна 

(доповідає Захватихата Т.В.) 

Гульдас Ю.Л.:Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-21 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження тарифів на послуги КП «МІСЬКИЙ РИНОК» 

Доповідає директор КП «Маловисківський міський ринок» Сльозка Олена Михайлівна 

(доповідає Сльозка  О.М.) 

Гульдас Ю.Л.:Прошу проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-21 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про продовження терміну дії договору безоплатного користування (позички) 

комунального майна Маловисківської міської  територіальної громади  

Доповідає начальник юридичного відділу Захватихата Тетяна Валеріївна 

(доповідає Захватихата Т.В.) 

Гульдас Ю.Л.:Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-21 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про продовження терміну дії договорів оренди приміщень ФАПів Доповідає 

начальник юридичного відділу Захватихата Тетяна Валеріївна 

(доповідає Захватихата Т.В.) 

Гульдас Ю.Л.:Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-21 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про внесення змін до Програми фінансування компенсації фізичним особам, які 

надають соціальні послуги та проживають на території Маловисківської міської 

територіальної громади на 2021-2023 роки» 

Доповідає начальник відділу соціального захисту населення, праці та охорони здоров’я 

міської ради Шпак Тетяна Миколаївна 



(доповідає Шпак Т.М.) 

Гульдас Ю.Л.:Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-21 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про внесення змін до Програми розвитку КП Маловисківський центр надання 

соціальних послуг на 2021-2023 роки 

Доповідає директор КП «Маловисківський центр надання соціальних послуг міської ради» 

Хмара Іван Іванович 

(доповідає Хмара І.І.) 

Гульдас Ю.Л.:Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-21 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про внесення змін до ПРОГРАМИ розвитку комунальної установи 

«МАЛОВИСКІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ТРУДОВИЙ АРХІВ»  на 2021 – 2025  роки» 

Доповідає начальник КЗ «Трудовий архів Ненадович Галина Володимирівна 

(доповідає Ненадович Г.В.) 

Гульдас Ю.Л.:Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-20 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-1 

Рішення приймається 

 

Про внесення змін до Програми розвитку комунального підприємства Мала Виска 

ВОДОКАНАЛ на 2021-2023 роки 

Доповідає головний бухгалтер КП «Мала Виска Водоканал» Брага Альвіна Анатоліївна 

(доповідає Брага А.А.) 

Гульдас Ю.Л.: Прошу проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-21 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про надання дозволу на списання основних засобів, які перебувають на балансі КП 

«Мала Виска Водоканал» 

Доповідає головний бухгалтер КП «Мала Виска Водоканал» Брага Альвіна Анатоліївна 

(доповідає Брага А.А.) 

Гульдас Ю.Л.:Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-21 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження Програми розвитку земельних відносин на території 

Маловисківської міської територіальної громади  на 2022 – 2026 роки Доповідає 

начальник відділу земельних відносин Цибульський Ігор Анатолійович  

(доповідає Цибульський І.А.) 

Гульдас Ю.Л.:Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-21 

                                                                                                               ПРОТИ-0 



                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження Програми виконання доручень виборців депутатами 

Маловисківської міської ради на 2022-2025 роки 

Доповідає депутат міської ради 8 скликання Підгорний Олег Михайлович 

(доповідає Підгорний О.М.) 

Гульдас Ю.Л.:Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-21 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження складу та організацію  роботи конкурсної комісії для проведення 

конкурсу на заміщення  вакантної посади директора Комунального закладу 

«Маловисківський ліцей імені Г.М.  Перебийноса» Маловисківської міської ради 

Кіровоградської області 

Доповідає начальник відділу освіти, молоді та спорту виконавчого комітету міської ради 

Онипсенко Валерій Миколайович 

(доповідає Онипсенко В.М.) 

Гульдас Ю.Л.:У кого є запитання? Слово надається депутату Терновому Д.М. 

Терновий Д.М.: Склалася така ситуація, що минулий конкурс на заміщення вакантних 

посад директорів не відбувся у зв’язку з систематичною неявкою на засідання депутатів  – 

членів конкурсної комісії, ігноруючи запрошення. Положення про конкурсу на заміщення  

вакантних посад директорів шкіл прийняте з порушенням вимог Закону України «Про 

освіту», що ставить під сумнів результати попередніх конкурсів. Є наявна судова 

практики з розгляду подібних питань. Неодноразово піднімається питання щодо 

порушення вимог законодавства щодо пониження крони та вирубки дерев біля ЗШ №3. 

Хочу зазначити, що існує відповідний порядок проведення таких робіт. Наявні рішення, 

розпорядження, акти та інші матеріали, що підтверджують дотримання вимог чинного 

законодавства України при проведенні таких робіт. 

Гульдас Ю.Л. Прошу   проголосувати за проєкт рішення Про затвердження складу та 

організацію  роботи конкурсної комісії для проведення конкурсу на заміщення  

вакантної посади директора Комунального закладу «Маловисківський ліцей імені 

Г.М.  Перебийноса» Маловисківської міської ради Кіровоградської області:                                                                       

                                                                                                                       ЗА-9 

                                                                                                               ПРОТИ-9 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-3 

Рішення не приймається 

 

Про затвердження складу та організацію  роботи конкурсної комісії для проведення 

конкурсу на заміщення  вакантної посади директора Комунального закладу 

«Мануйлівська гімназія-заклад дошкільної освіти» Маловисківської міської ради 

Кіровоградської області 

Доповідає начальник відділу освіти, молоді та спорту виконавчого комітету міської ради 

Онипсенко Валерій Миколайович 

(доповідає Онипсенко В.М.) 

Гульдас Ю.Л.:Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-9 

                                                                                                               ПРОТИ-9 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-3 

Рішення не приймається. Оголошується перерва. 

 

(Після перерви) 

 



Гульдас Ю.Л.: Продовжуємо пленарне засідання 14-ї сесії міської ради.  Надійшли заяви 

депутатів міської ради Діордіци Володимира Анатолійовича та Зелюнка Олександра 

Францевича щодо конфлікту інтересів при розгляді окремих земельних питань. 

Переходимо до розгляду земельних питань. Проєкти рішень з земельних питань доповідає 

начальник відділу земельних відносин міської ради Цибульський Ігор Анатолійович 

 

Про створення громадського пасовища  

(Сесійну залу залишили Гульдас С.Ю., Коваленко І.Б., Ткаченко В.А.) 

Гульдас Ю.Л.:Прошу проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-18 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

Про надання дозволу на розроблення проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в користування на умовах особистого строкового сервітуту для 

розміщення тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності  ТОВ 

«Задор» в м. Мала Виска по вул. Велігіна, (біля міського ринку)  

Доповідає начальник відділу земельних відносин міської ради Цибульський Ігор 

Анатолійович 

(До залу повернувся депутат Гульдас С.Ю.) 

Гульдас Ю.Л.:Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-19 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про поновлення дії договору оренди земельної ділянки водного фонду (кадастровий 

номер 3523184400:51:000:0579) для рибогосподарських потреб, укладеного з гр. 

Решетовим Володимиром Валентиновичем 

Доповідає начальник відділу земельних відносин міської ради Цибульський Ігор 

Анатолійович 

(До залу повернувся депутат Ткаченко В.А.) 

Гульдас Ю.Л.:В кого є запитання чи доповнення? Слово надається депутату міської ради, 

голові постійної комісії із земельних питань  Ніколенку М.В. 

Ніколенко М.В.: Під час засідання земельної комісії прийнято рішення рекомендувати 

сесії міської ради встановити орендну плату в розмірі 3% від НГО землі та звернутися до 

відповідних організацій для пошуку шляхів перегляду НГО землі для зменшення орендної 

плати. 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати в цілому та урахуванням пропозиції профільної 

постійної комісії щодо встановлення орендної плати у розмірі 3% від НГО землі :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-20 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в оренду з правом викупу гр. Гросулу П.І. в м. Мала Виска по вул. 

Містечкова, 38 

Доповідає начальник відділу земельних відносин міської ради Цибульський Ігор 

Анатолійович 

Гульдас Ю.Л.:Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-20 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 



 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства у власність 

громадянам міської ради м. Мала Виска, (за межами населеного пункту)  

Доповідає начальник відділу земельних відносин міської ради Цибульський Ігор 

Анатолійович 

Гульдас Ю.Л.:Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-13 

                                                                                                               ПРОТИ-6 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-1 

Рішення не приймається 

 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства у власність 

громадянам міської ради с-ще. Заповідне,                   с. Краснопілка (за межами 

населеного пункту)  

Доповідає начальник відділу земельних відносин міської ради Цибульський Ігор 

Анатолійович 

Гульдас Ю.Л.:В кого є запитання чи доповнення? Слово надається Ніколенку М.В. 

Ніколенко М.В.: Під час засідання земельної комісії прийнято рішення рекомендувати 

сесії міської ради прийняти запропонований проект рішення за основу та в цілому за 

виключенням п. 1.2.  

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати в цілому та з урахуванням пропозиції профільної 

постійної комісії: 

                                                                                                                       ЗА-20 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства у власність 

громадянам міської ради с. Мануйлівка та                 с. Лутківка (в межах населеного 

пункту)  

Доповідає начальник відділу земельних відносин міської ради Цибульський Ігор 

Анатолійович 

Гульдас Ю.Л.:В кого є запитання чи доповнення? Слово надається Ніколенку М.В. 

Ніколенко М.В.: Під час засідання земельної комісії прийнято рішення рекомендувати 

сесії міської ради прийняти запропонований проект рішення за основу та в цілому за 

виключенням п. п. 1.1., 1.2, 1.4 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати в цілому та з урахуванням пропозиції профільної 

постійної комісії: 

                                                                                                                       ЗА-19 

                                                                                                               ПРОТИ-1 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства у власність 

громадянам міської ради с. Мануйлівка (за межами населеного пункту)  

Доповідає начальник відділу земельних відносин міської ради Цибульський Ігор 

Анатолійович 

Гульдас Ю.Л.:В кого є запитання чи доповнення? Слово надається Ніколенку М.В. 

Ніколенко М.В.: Під час засідання постійної комісії прийнято рішення рекомендувати 

сесії міської ради прийняти запропонований проект рішення за основу та в цілому за 

виключенням п. 1.3.  



Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати в цілому та з урахуванням пропозиції профільної 

постійної комісії: 

                                                                                                                       ЗА-20 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про вилучення земельних ділянок 

Доповідає начальник відділу земельних відносин міської ради Цибульський Ігор 

Анатолійович 

Гульдас Ю.Л.:Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-20 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянам міської ради                 (м. Мала Виска, с. 

Краснопілка, с-ще Заповідне)  

Доповідає начальник відділу земельних відносин міської ради Цибульський Ігор 

Анатолійович 

Гульдас Ю.Л.:Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-20 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянам міської ради                (с. Мануйлівка, с. 

Лутківка)  

Доповідає начальник відділу земельних відносин міської ради Цибульський Ігор 

Анатолійович 

Гульдас Ю.Л.:В кого є запитання чи доповнення? Слово надається Ніколенку М.В.. 

Ніколенко М.В.: Під час засідання земельної комісії прийнято рішення рекомендувати 

сесії міської ради прийняти запропонований проект рішення за основу та в цілому за 

виключенням п. 1.7.  

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати в цілому та з урахуванням пропозиції профільної 

постійної комісії: 

                                                                                                                       ЗА-20 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянам міської ради                 (с. Миролюбівка) (в 

цілому) 

Доповідає начальник відділу земельних відносин міської ради Цибульський Ігор 

Анатолійович 

Гульдас Ю.Л.:Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-14 

                                                                                                               ПРОТИ-6 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення не приймається 

 



Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянам міської ради                 (с. Миролюбівка) 

(про повернення до голосування) 

Доповідає начальник відділу земельних відносин міської ради Цибульський Ігор 

Анатолійович 

Гульдас Ю.Л.:Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-16 

                                                                                                               ПРОТИ-3 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-1 

Рішення приймається 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянам міської ради                 (с. Миролюбівка)  

Доповідає начальник відділу земельних відносин міської ради Цибульський Ігор 

Анатолійович 

Гульдас Ю.Л.:В кого є запитання чи доповнення? Слово надається Ніколенку М.В. 

Ніколенко М.В.: Під час засідання земельної комісії прийнято рішення рекомендувати 

сесії міської ради прийняти запропонований проект рішення за основу та в цілому за 

виключенням п. 1.3.  

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати в цілому та з урахуванням пропозиції профільної 

постійної комісії: 

                                                                                                                       ЗА-20 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається. 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянам міської ради                (с. Олександрівка) 

Доповідає начальник відділу земельних відносин міської ради Цибульський Ігор 

Анатолійович 

Гульдас Ю.Л.:Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-20 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянам міської ради                 (с. Паліївка) 

Доповідає начальник відділу земельних відносин міської ради Цибульський Ігор 

Анатолійович 

Гульдас Ю.Л.:Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-20 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянам міської ради                (с. Первомайське) 

Доповідає начальник відділу земельних відносин міської ради Цибульський Ігор 

Анатолійович 

Гульдас Ю.Л.:Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-15 

                                                                                                               ПРОТИ-5 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення не приймається 

 



Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянам міської ради                 (с. Лозуватка, с. 

Димине)  

Доповідає начальник відділу земельних відносин міської ради Цибульський Ігор 

Анатолійович 

Гульдас Ю.Л.:Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-20 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

відновлення (встановлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 

ведення особистого селянського господарства у власність громадянам міської ради 

(за межами населеного пункту) 

Доповідає начальник відділу земельних відносин міської ради Цибульський Ігор 

Анатолійович 

Гульдас Ю.Л.:Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-15 

                                                                                                               ПРОТИ-4 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-1 

Рішення не приймається 

 

Про надання у власність земельної ділянки гр. Мережко Парасковії Михайлівні за 

адресою: вул. Красна, буд. 20, с. Олександрівка Новоукраїнського району 

Кіровоградської області 

Доповідає начальник відділу земельних відносин міської ради Цибульський Ігор 

Анатолійович 

Гульдас Ю.Л.:Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-20 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про надання у власність земельної ділянки гр. Антонович Наталії Вікторівні за 

адресою: вул. Миру, буд. 11, с. Мануйлівка Новоукраїнського району 

Кіровоградської області 

Доповідає начальник відділу земельних відносин міської ради Цибульський Ігор 

Анатолійович 

Гульдас Ю.Л.:Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-20 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про надання у власність земельних ділянок гр. Пісному Андрію Анатолійовичу за 

адресою: вул. Матусівська, буд. 36 м. Мала Виска Новоукраїнського району 

Кіровоградської області 

Доповідає начальник відділу земельних відносин міської ради Цибульський Ігор 

Анатолійович 

Гульдас Ю.Л.:Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-20 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 



 

Про надання у власність земельної ділянки гр. Кудрі Людмилі Андріївні за адресою: 

вул. Л. Панкова, буд. 41, м. Мала Виска Новоукраїнського району Кіровоградської 

області 

Доповідає начальник відділу земельних відносин міської ради Цибульський Ігор 

Анатолійович 

Гульдас Ю.Л.:Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-20 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про надання у власність земельної ділянки гр. Рябоштан Ірині Анатоліївні за 

адресою: вул. Матросова, буд. 11, м. Мала Виска Новоукраїнського району 

Кіровоградської області 

Доповідає начальник відділу земельних відносин міської ради Цибульський Ігор 

Анатолійович 

Гульдас Ю.Л.:Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-20 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Руденку Дмитру 

Олеговичу у власність за адресою: вул. Берегова, 50 м. Мала Виска 

Новоукраїнського району Кіровоградської області 

Доповідає начальник відділу земельних відносин міської ради Цибульський Ігор 

Анатолійович 

Гульдас Ю.Л.:Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-20 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Шпаку Сергію 

Григоровичу у власність за адресою: вул. І. Мазепи, 35 м. Мала Виска 

Новоукраїнського району Кіровоградської області 

Доповідає начальник відділу земельних відносин міської ради Цибульський Ігор 

Анатолійович 

Гульдас Ю.Л.:Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-20 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Дорогань Валентині 

Дмитрівні у власність за адресою: вул. Мічуріна, 35 м. Мала Виска 

Новоукраїнського району Кіровоградської області 

Доповідає начальник відділу земельних відносин міської ради Цибульський Ігор 

Анатолійович 

Гульдас Ю.Л.:Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-20 



                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Наку Оксані 

Валентинівні у власність за адресою:                вул. Центральна, 23 с. Олександрівка 

Новоукраїнського району Кіровоградської області 

Доповідає начальник відділу земельних відносин міської ради Цибульський Ігор 

Анатолійович 

Гульдас Ю.Л.:Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-20 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Галкіну Олексію 

Миколайовичу у власність за адресою: пров. Річний, 6 м. Мала Виска 

Новоукраїнського району Кіровоградської області 

Доповідає начальник відділу земельних відносин міської ради Цибульський Ігор 

Анатолійович 

Гульдас Ю.Л.:Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-20 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Іванченко Ніні 

Дмитрівні у власність за адресою: вул. Чехова, 15 м. Мала Виска Новоукраїнського 

району Кіровоградської області 

Доповідає начальник відділу земельних відносин міської ради Цибульський Ігор 

Анатолійович 

Гульдас Ю.Л.:Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-20 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Кісілю Олегу 

Станіславовичу у власність за адресою: вул. Князька, 77 м. Мала Виска 

Новоукраїнського району Кіровоградської області 

Доповідає начальник відділу земельних відносин міської ради Цибульський Ігор 

Анатолійович 

Гульдас Ю.Л.:Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-20 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Цяпкалу Олегу 

Петровичу у власність за адресою: вул. Першотравнева, 5 м. Мала Виска 

Новоукраїнського району Кіровоградської області 



Доповідає начальник відділу земельних відносин міської ради Цибульський Ігор 

Анатолійович 

Гульдас Ю.Л.:Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-20 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Кісілю Олегу 

Станіславовичу у власність за адресою:  вул. Князька, 75 м. Мала Виска 

Новоукраїнського району Кіровоградської області 

Доповідає начальник відділу земельних відносин міської ради Цибульський Ігор 

Анатолійович 

Гульдас Ю.Л.:Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-20 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Арланову Анатолію 

Володимировичу у власність за адресою: вул. Центральна, 38-А м. Мала Виска 

Новоукраїнського району Кіровоградської області 

Доповідає начальник відділу земельних відносин міської ради Цибульський Ігор 

Анатолійович 

Гульдас Ю.Л.:Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-20 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)  гр. Рижковій Надії 

Павлівні у власність за адресою: вул. Князька, 19 м. Мала Виска Новоукраїнського 

району Кіровоградської області 

Доповідає начальник відділу земельних відносин міської ради Цибульський Ігор 

Анатолійович 

Гульдас Ю.Л.:Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-20 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)  гр. Галашевській 

Людмилі Яківні у власність за адресою: вул. Містечкова, 7 м. Мала Виска 

Новоукраїнського району Кіровоградської області 

Доповідає начальник відділу земельних відносин міської ради Цибульський Ігор 

Анатолійович 

Гульдас Ю.Л.:Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-20 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 



 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Собку Юрію 

Олексійовичу у власність за адресою: вул. Містечкова, 86-А м. Мала Виска 

Новоукраїнського району Кіровоградської області 

Доповідає начальник відділу земельних відносин міської ради Цибульський Ігор 

Анатолійович 

Гульдас Ю.Л.:Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-20 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)  гр. Будковському 

Олександру Олександровичу за адресою: вул. Осипенко, 6 м. Мала Виска 

Кіровоградської області 

Доповідає начальник відділу земельних відносин міської ради Цибульський Ігор 

Анатолійович 

Гульдас Ю.Л.:Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-20 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)  гр. Будковській Поліні 

Олександрівні за адресою: вул.  1 Травня, 18 с-ще. Вишневе Новоукраїнського 

району Кіровоградської області 

Доповідає начальник відділу земельних відносин міської ради Цибульський Ігор 

Анатолійович 

Гульдас Ю.Л.:Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-20 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) гр. Москальцю Петру 

Петровичу у власність за адресою: вул. Центральна, 22 с. Краснопілка 

Новоукраїнського району Кіровоградської області 

Доповідає начальник відділу земельних відносин міської ради Цибульський Ігор 

Анатолійович 

Гульдас Ю.Л.:Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-20 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

(Сесійну залу залишив депутат Зелюнко О.Ф.) 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Грузіну Олександру Олександровичу для ведення особистого 

селянського господарства на території Маловисківської міської ради 

Кіровоградської області Новоукраїнського району с. Первомайське (за межами 

населеного пункту) 



Доповідає начальник відділу земельних відносин міської ради Цибульський Ігор 

Анатолійович 

Гульдас Ю.Л.:Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-19 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Кострикіній Катерині Степанівні для ведення особистого селянського 

господарства на території Маловисківської міської ради Кіровоградської області 

Новоукраїнського району с. Первомайське (за межами населеного пункту) 

Доповідає начальник відділу земельних відносин міської ради Цибульський Ігор 

Анатолійович 

Гульдас Ю.Л.:Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-19 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Васильченко Людмилі Олександрівні для ведення особистого 

селянського господарства на території Маловисківської міської ради 

Кіровоградської області Новоукраїнського району с. Первомайське (за межами 

населеного пункту) 

Доповідає начальник відділу земельних відносин міської ради Цибульський Ігор 

Анатолійович 

Гульдас Ю.Л.:Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-19 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

(До сесійної зали повернувся депутат Зелюнко О.Ф.) 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Діордіці Тетяні Миколаївні для ведення індивідуального садівництва 

на території Маловисківської міської ради Кіровоградської області 

Новоукраїнського району м. Мала Виска вул.Шевченка 60-б 

Доповідає начальник відділу земельних відносин міської ради Цибульський Ігор 

Анатолійович 

Гульдас Ю.Л.:Повідомляю, що до сесії надійшла заява від депутата міської ради 

Діордіци Володимира Анатолійовича про конфлікт інтересів при розгляді даного питання. 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-18 

                                                                                                               ПРОТИ-1 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

                             НЕ ГОЛОСУВАВ-1- Діордіца В.А. 

 

Рішення приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність  гр. Кирсті Леоніду Петровичу за адресою: пров.Степовий, 6 

с.Первомайське Новоукраїнського району Кіровоградської області 

Доповідає начальник відділу земельних відносин міської ради Цибульський Ігор 

Анатолійович 



Гульдас Ю.Л.:Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-20 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність  гр. Шевченку Валерію Петровичу за адресою: вул. Б.Хмельницького, 85 

м.Мала Виска Новоукраїнського району Кіровоградської області 

Доповідає начальник відділу земельних відносин міської ради Цибульський Ігор 

Анатолійович 

Гульдас Ю.Л.:Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-20 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність  гр. Кавун Інні Валентинівні за адресою: вул. Проліскова, 7 м. Мала Виска 

Новоукраїнського району Кіровоградської області 

Доповідає начальник відділу земельних відносин міської ради Цибульський Ігор 

Анатолійович 

Гульдас Ю.Л.:Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-20 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 

власність  гр. Чернезі Вікторії Володимирівні за адресою: вул. Центральна, 11 с. 

Олександрівка Новоукраїнського району Кіровоградської області на території 

Маловисківської міської ради 

Доповідає начальник відділу земельних відносин міської ради Цибульський Ігор 

Анатолійович 

Гульдас Ю.Л.:Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-20 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 

власність гр. Андронову Віктору Володимировичу за адресою: вул. Правди, 61 с. 

Олександрівка Новоукраїнського району Кіровоградської області 

Доповідає начальник відділу земельних відносин міської ради Цибульський Ігор 

Анатолійович 

Гульдас Ю.Л.:Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-20 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 

власність гр. Ткач Юлії Сергіївні за адресою: вул. Нижня, 5-а с. Новомиколаївка 

Новоукраїнського району Кіровоградської області 



Доповідає начальник відділу земельних відносин міської ради Цибульський Ігор 

Анатолійович 

Гульдас Ю.Л.:Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-20 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 

власність гр. Чередніченко Аллі Олександрівні за адресою: вул. Горького, 26 с. 

Лутківка Новоукраїнського району Кіровоградської області 

Доповідає начальник відділу земельних відносин міської ради Цибульський Ігор 

Анатолійович 

Гульдас Ю.Л.:Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-20 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 

власність гр. Михиденку Анатолію Петровичу за адресою: вул. Центральна, 47 с. 

Первомайське Новоукраїнського району Кіровоградської області 

Доповідає начальник відділу земельних відносин міської ради Цибульський Ігор 

Анатолійович 

Гульдас Ю.Л.:Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-20 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 

власність  гр. Каюді Олександру Сергійовичу за адресою: вул. Малахівська, 20 с. 

Первомайське Новоукраїнського району Кіровоградської області 

Доповідає начальник відділу земельних відносин міської ради Цибульський Ігор 

Анатолійович 

Гульдас Ю.Л.:Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-15 

                                                                                                               ПРОТИ-4 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-1 

Рішення не приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 

власність  гр. Каюді Яні Василівні  за адресою: пров. Шкільний, 12  с. Первомайське 

Новоукраїнського району Кіровоградської області 

Доповідає начальник відділу земельних відносин міської ради Цибульський Ігор 

Анатолійович 

Гульдас Ю.Л.:Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-15 

                                                                                                               ПРОТИ-4 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-1 

Рішення приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 

власність гр. Туполенку Валентину Миколайовичу за адресою: вул. Центральна, 55 

с. Первомайське Новоукраїнського району Кіровоградської області 



Доповідає начальник відділу земельних відносин міської ради Цибульський Ігор 

Анатолійович 

Гульдас Ю.Л.:Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-20 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 

власність гр. Поліщук Ользі Олександрівні за адресою: вул. Горбенка, 91 с. 

Миролюбівка Новоукраїнського району Кіровоградської області на території 

Маловисківської міської ради 

Доповідає начальник відділу земельних відносин міської ради Цибульський Ігор 

Анатолійович 

Гульдас Ю.Л.:Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-19 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-1 

Рішення приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 

власність гр. Лебединському Юрію Костянтиновичу за адресою: вул. Верхня, 31 с. 

Новомиколаївка Новоукраїнського району Кіровоградської області 

Доповідає начальник відділу земельних відносин міської ради Цибульський Ігор 

Анатолійович 

Гульдас Ю.Л.:Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-19 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-1 

Рішення приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 

власність  гр. Жучені Сергію Васильовичу за адресою: вул. Степова, с. Лутківка 

Новоукраїнського району Кіровоградської області 

Доповідає начальник відділу земельних відносин міської ради Цибульський Ігор 

Анатолійович 

Гульдас Ю.Л.:Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-20 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність  гр. Чернезі Олегу Володимировичу для індивідуального садівництва за 

адресою: Кіровоградська область Новоукраїнський район с. Олександрівка  вул. П. 

Кізіма, 4-а 

Доповідає начальник відділу земельних відносин міської ради Цибульський Ігор 

Анатолійович 

Гульдас Ю.Л.:Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-20 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 



Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Босенко Ользі Іванівні для індивідуального садівництва за адресою: 

Кіровоградська область Новоукраїнський район м. Мала Виска вул. Пушкіна, 28 

Доповідає начальник відділу земельних відносин міської ради Цибульський Ігор 

Анатолійович 

Гульдас Ю.Л.:Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-20 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Куриляку Олегу Васильовичу за адресою: вул. Садова  с.Олександрівка 

Новоукраїнського району, Кіровоградської області на території Маловисківської 

міської ради  

Доповідає начальник відділу земельних відносин міської ради Цибульський Ігор 

Анатолійович 

Гульдас Ю.Л.:Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-20 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Бурченку Леоніду Миколайовичу за адресою: вул.Степова,28 

с.Олександрівка Новоукраїнського району, Кіровоградської області на території 

Маловисківської міської ради  

Доповідає начальник відділу земельних відносин міської ради Цибульський Ігор 

Анатолійович 

Гульдас Ю.Л.:Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-7 

                                                                                                               ПРОТИ-5 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-8 

Рішення не приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Куриляку Дмитру Васильовичу за адресою: вул. Степова  с. 

Олександрівка Новоукраїнського району, Кіровоградської області на території 

Маловисківської міської ради  

Доповідає начальник відділу земельних відносин міської ради Цибульський Ігор 

Анатолійович 

Гульдас Ю.Л.:Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-20 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Івашковській Любові Олександрівні  за адресою: с. Мануйлівка 

Новоукраїнського району, Кіровоградської області на території Маловисківської 

міської ради  

Доповідає начальник відділу земельних відносин міської ради Цибульський Ігор 

Анатолійович 

Гульдас Ю.Л.:Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-20 



                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Цуцолу Сергію Васильовичу для ведення особистого селянського 

господарства на території Маловисківської міської ради Кіровоградської області 

Новоукраїнського району (за межами населененого пункту) 

Доповідає начальник відділу земельних відносин міської ради Цибульський Ігор 

Анатолійович 

Гульдас Ю.Л.:Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-15 

                                                                                                               ПРОТИ-3 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-2 

Рішення не приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність  гр. Похилому Миколі Івановичу для ведення особистого селянського 

господарства за адресою: Кіровоградська область Новоукраїнського району 

Маловисківська міська рада 

Доповідає начальник відділу земельних відносин міської ради Цибульський Ігор 

Анатолійович 

Гульдас Ю.Л.:Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-9 

                                                                                                               ПРОТИ-7 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-4 

Рішення не приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Подолян Марині Сергіївні для ведення особистого селянського 

господарства на території Маловисківської міської ради Кіровоградської області 

Новоукраїнського району                        с. Первомайське (за межами населеного 

пункту) 

Доповідає начальник відділу земельних відносин міської ради Цибульський Ігор 

Анатолійович 

Гульдас Ю.Л.:Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-14 

                                                                                                               ПРОТИ-1 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-5 

Рішення не приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Пріньковській Яні Дмитрівні для ведення особистого селянського 

господарства за адресою: Кіровоградська область Новоукраїнського району 

Маловисківська міська рада 

Доповідає начальник відділу земельних відносин міської ради Цибульський Ігор 

Анатолійович 

Гульдас Ю.Л.:Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-7 

                                                                                                               ПРОТИ-1 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-12 

Рішення не приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Іванову Миколі Борисовичу для ведення особистого селянського 



господарства за адресою: Кіровоградська область Новоукраїнського району 

Маловисківська міська рада 

Доповідає начальник відділу земельних відносин міської ради Цибульський Ігор 

Анатолійович 

Гульдас Ю.Л.:Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-7 

                                                                                                               ПРОТИ-3 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-10 

Рішення не приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність  гр. Москальцю Костянтину Петровичу  для ведення особистого 

селянського господарства за адресою: Кіровоградська область Новоукраїнського 

району Маловисківська міська рада 

Доповідає начальник відділу земельних відносин міської ради Цибульський Ігор 

Анатолійович 

Гульдас Ю.Л.:Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-9 

                                                                                                               ПРОТИ-2 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-8 

Рішення не приймається 

(Сесійну залу залишила депутат Коваленко І.Б.) 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Сивак Тетяні Василівні за адресою: вул. Шевченка с. Первомайське 

Новоукраїнського району Кіровоградської області на території Маловисківської 

міської ради  

Доповідає начальник відділу земельних відносин міської ради Цибульський Ігор 

Анатолійович 

Гульдас Ю.Л.:Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-17 

                                                                                                               ПРОТИ-2 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення не приймається 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 

власність  гр. Сьомці Валентині Миколаївні за адресою: вул. Степова, 11 с. Лутківка 

Новоукраїнського району Кіровоградської області 

Доповідає начальник відділу земельних відносин міської ради Цибульський Ігор 

Анатолійович 

Гульдас Ю.Л.:Депутат міської ради Сьомка О.В. повідомим про конфлікт інтересу при 

розгляді даного питання.Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-15 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-3 

НЕ ГОЛОСУВАВ-1-Сьомка О.В. 

Рішення не приймається 

(До сесійної зали повернулась депутат Коваленко І.Б.) 

 

Про надання дозволу гр. Шендрику Сергію Олексійовичу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для будівництва та 

розміщення гаража для легкового автомобіля в м. Мала Виска по вул. Центральна, 

прибудинкова територія багатоквартирного житлового будинку № 51а 

Доповідає начальник відділу земельних відносин міської ради Цибульський Ігор 

Анатолійович 



Гульдас Ю.Л.:Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-20 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про надання дозволу гр. Романюку Євгену Васильовичу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для будівництва та 

розміщення гаража для легкового автомобіля в м. Мала Виска по вул. Шевченка, 

прибудинкова територія багатоквартирного житлового будинку № 72 

Доповідає начальник відділу земельних відносин міської ради Цибульський Ігор 

Анатолійович 

Гульдас Ю.Л.:Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-20 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про надання дозволу гр. Бакалінській Анні Володимирівні на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для будівництва та 

розміщення гаража для легкового автомобіля в м. Мала Виска по вул.Шевченка, 

прибудинкова територія багатоквартирного житлового будинку № 9 

Доповідає начальник відділу земельних відносин міської ради Цибульський Ігор 

Анатолійович 

Гульдас Ю.Л.:Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-19 

                                                                                                               ПРОТИ-1 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про надання дозволу гр. Сипловому Ігорю Миколайовичу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для будівництва та 

розміщення гаража для легкового автомобіля в м. Мала Виска по вул. Центральна, 

прибудинкова територія багатоквартирного житлового будинку № 64 

Доповідає начальник відділу земельних відносин міської ради Цибульський Ігор 

Анатолійович 

Гульдас Ю.Л.:Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-19 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-1 

Рішення приймається 

 

Про внесення змін до пункту 1.9. рішення сесії Маловисківської міської ради «Про 

надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства у власність громадянам 

міської ради (за межами населеного пункту)» № 415 від 16 березня 2021 року 

Доповідає начальник відділу земельних відносин міської ради Цибульський Ігор 

Анатолійович 

Гульдас Ю.Л.:Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-20 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

(Сесійну залу залишив депутат Гульдас С.Ю.) 

 



Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в користування на умовах оренди  громадянам міської ради 

Доповідає начальник відділу земельних відносин міської ради Цибульський Ігор 

Анатолійович 

Гульдас Ю.Л.:Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-3 

                                                                                                               ПРОТИ-6 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-10 

Рішення не приймається 

(Сесійну залу залишила депутат Кавун Н.А.) 

 

Про дострокове розірвання договору оренди землі та надання у власність земельної 

ділянки гр. Христенко Аксенії Миколаївні для ведення особистого селянського 

господарства на території Маловисківської міської ради Новоукраїнського району 

Кіровоградської області                         с. Лозуватка 

Доповідає начальник відділу земельних відносин міської ради Цибульський Ігор 

Анатолійович 

Гульдас Ю.Л.:Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-13 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-5 

Рішення не приймається 

 

Про дострокове розірвання договору оренди землі та надання у власність земельної 

ділянки гр. Христенку Віктору Васильовичу для ведення особистого селянського 

господарства на території Маловисківської міської ради Новоукраїнського району 

Кіровоградської області с. Лозуватка 

Доповідає начальник відділу земельних відносин міської ради Цибульський Ігор 

Анатолійович 

Гульдас Ю.Л.:Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-14 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-4 

Рішення не приймається 

(Сесійну залу залишила депутат Беспалова Н.О.) 

 

Про дострокове розірвання договору оренди землі та надання у власність земельної 

ділянки гр. Піхальонок Олені Василівні для ведення особистого селянського 

господарства на території Маловисківської міської ради Новоукраїнського району 

Кіровоградської області                         с. Лозуватка 

Доповідає начальник відділу земельних відносин міської ради Цибульський Ігор 

Анатолійович 

Гульдас Ю.Л.:Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-13 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-4 

Рішення приймається 

 

Про відмову в достроковому розірванні договору оренди землі та відмову в наданні у 

власність земельної ділянки гр. Молнар Галині Анатоліївні для ведення особистого 

селянського господарства на території Маловисківської міської ради 

Новоукраїнського району Кіровоградської області  с. Лозуватка 

Доповідає начальник відділу земельних відносин міської ради Цибульський Ігор 

Анатолійович 

Гульдас Ю.Л.:Прошу   проголосувати :                                                                       



                                                                                                                       ЗА-18 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

Рішення приймається 

 

Про відмову в затвердженні проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність  гр. Безуглій Ользі Садківні за адресою: вул.Степова, 2 с.Олександрівка 

Новоукраїнського району Кіровоградської області 

Доповідає начальник відділу земельних відносин міської ради Цибульський Ігор 

Анатолійович 

Гульдас Ю.Л.:Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-17 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-1 

Рішення приймається 

 

Про відмову в наданні у власність земельної ділянки гр. Бойченко Ользі Вадимівні 

для ведення товарного сільськогосподарського призначення за адресою: 

Кіровоградська область Новоукраїнський район                                с. Первомайське 

(за межами населеного пункту) 

Доповідає начальник відділу земельних відносин міської ради Цибульський Ігор 

Анатолійович 

Гульдас Ю.Л.:Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-9 

                                                                                                               ПРОТИ-4 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-5 

Рішення не приймається 

 

Про відмову в наданні у власність земельної ділянки гр. Скуратович Олені Юріївні 

для ведення товарного сільськогосподарського призначення за адресою: 

Кіровоградська область Новоукраїнський район  с. Первомайське (за межами 

населеного пункту) 

Доповідає начальник відділу земельних відносин міської ради Цибульський Ігор 

Анатолійович 

Гульдас Ю.Л.:Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-6 

                                                                                                               ПРОТИ-4 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-8 

Рішення не приймається 

 

Про відмову в наданні у власність земельної ділянки гр. Бойченку Максиму 

Вадимовичу для ведення товарного сільськогосподарського призначення за адресою: 

Кіровоградська область Новоукраїнський район с. Первомайське (за межами 

населеного пункту) 

Доповідає начальник відділу земельних відносин міської ради Цибульський Ігор 

Анатолійович 

Гульдас Ю.Л.:Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-5 

                                                                                                               ПРОТИ-5 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-8 

Рішення не приймається 

 

Про відмову в наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства м. 

Мала Виска (за межами населеного пункту) ( в цілому) 



Гульдас Ю.Л.:Повідомляю, що до сесії надійшла заява від депутата міської ради Зелюнка 

Олександра Фрацевича про конфлікт інтересів при розгляді даного питання. 

  

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-1 

                                                                                                               ПРОТИ-7 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-9 

       НЕ ГОЛОСУВАВ-1-  

Зелюнко О.Ф. 

Гульдас Ю.Л.: Рішення не приймається. Слово надається депутату Ніколенку М.В. 

Ніколенко М.В.: Вношу пропозицію повернутися до розгляду питання  

«Про відмову в наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства м. Мала 

Виска (за межами населеного пункту)» 

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати:                                                                       

                                                                                                                       ЗА-17 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

НЕ ГОЛОСУВАВ-1 Зелюнко О.Ф. 

Гульдас Ю.Л.: Рішення про повернення до розгляду питання приймається. Які будуть 

пропозиції? Слово надається депутату Ніколенку М.В.  

Ніколенко М.В.: Під час засідання земельної комісії прийнято рішення рекомендувати 

сесії міської ради прийняти запропонований проект рішення за основу та в цілому за 

виключенням  п.п.1.9, 1.10, 1.11, 1.13  

Гульдас Ю.Л.: Прошу   проголосувати в цілому та з урахуванням пропозиції профільної 

постійної комісії: 

                                                     

                                                                                                                       ЗА-16 

                                                                                                               ПРОТИ- 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-1 

НЕ ГОЛОСУВАВ-1 Зелюнко О.Ф. 

Рішення приймається 

 

Про відмову в наданні дозволу гр. Журавці Андрію Анатолійовичу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва та розміщення гаража для легкового автомобіля в м. Мала Виска по 

вул. Європейська,  прибудинкова територія житлового будинку  № 84 

Доповідає начальник відділу земельних відносин міської ради Цибульський Ігор 

Анатолійович 

Гульдас Ю.Л.:Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА-17 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-1 

Рішення приймається 

 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою гр. Кудої Дмитру 

Володимировичу щодо зміни цільового призначення земельної ділянки з 

кадастровим номером 3523100000:02:000:9073 

Доповідає начальник відділу земельних відносин міської ради Цибульський Ігор 

Анатолійович 

Гульдас Ю.Л.:Депутат Кудоя Д.В. повідомив про конфлікт інтересу при розгляді даного 

питання юПрошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА- 11 

                                                                                                               ПРОТИ-1 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-5 



       НЕ ГОЛОСУВАВ-1- 

Кудоя Д.В. 

Рішення не приймається 

 

Про депутатський запит депутата  міської ради Щербака В.В. щодо відновлення 

автобусного сполучення між с-ще Заповідне – м. Мала Виска 

Виступає  депутат міської ради Щербак Василь Васильович 

Гульдас Ю.Л.: У кого є запитання? Немає? 

Прошу   проголосувати :                                                                       

                                                                                                                       ЗА- 18 

                                                                                                               ПРОТИ-0 

                                                                                                 УТРИМАЛИСЬ-0 

        НЕ ГОЛОСУВАВ-0 

Гульдас Ю.Л.: 14 сесію міської ради восьмого скликання оголошую ЗАКРИТОЮ.  

(Звучить Державний Гімн України) 

 

 

Міський голова                                                                                                Юрій ГУЛЬДАС  


